
Річний звіт за 2018 рік 

з наукової роботи студентів кафедри 

комерційної, торговельної та підприємницької діяльності 
 

1. Участь у конкурсах студентських наукових робіт 

Студенти, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», приймали участь у:  

1) ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Транспортні системи» (Харків, ХНУМГ) – Наукова робота «Успіх транспорту» студента гр. 

БЕМ-73мп (БФ) Браткова М.О. (керівник доц. Сергієнко О.А.); 

2) Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук – Наукова робота «Вдосконалення логістичної системи 

підприємства: оцінка ефективності та моделювання сценаріїв» студента гр. БФ-75 Бутенка 

Є.В. (керівник доц. Сергієнко О.А.); 

3) Харківському міському конкурсі студентських проектів «Харків - місто 

молодіжних ініціатив» у номінації: «Харків – місто відкрите, творче, толерантне» Наукова 

робота «Створення та управління проектом по відкриттю волонтерського центру» студенток 

гр. БФ-76б Шумейко І.В., Колочко К.В. (керівник доц. Сергієнко О.А.). 

 

2. Кількість студентів, що навчаються в магістратурі 

На кафедрі комерційної, торговельної та підприємницької діяльності навчаються у 

магістратурі 3 студента 6-го і 10 студентів 5-го курсу спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

 

3. Участь студентів у наукових конференціях 

 

Назва доповіді 

 

 

Назва конференції 

П.І.Б. 

студента, 

№ групи 

 

Науковий керівник 

Логістика в туризмі Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.171-172 

Братков М.О. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Франчайзинг як 

особлива форма 

організації бізнесу 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.182-183 

Дробишева А.В. доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Міжнародний туризм як 

важлива галузь світової 

економіки 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.200-201 

Федорова М.В. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Методи оцінки та аналізу 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства в 

системі управління 

якістю 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.207-208 

Шипков Д. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Міжнародна торгівля: 

основні поняття і 

показники 

Тези доповідей XXVІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2018 

„Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я”, м. Харків, 16-18 

Братков М.О. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Білоцерківський 

О.Б. 
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травня 2018 р. – С. 101 
Розвиток малого та 

середнього 

підприємництва в 

Україні 

Тези доповідей XXVІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2018 

„Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я”, м. Харків, 16-18 

травня 2018 р. – С. 108 

Волкодав В.Ю. 
БФ-77б 

доц. Білоцерківський 

О.Б.. 

Аналіз активності най-

успішніших стартапів в 

Україні за 2017 рік 

Тези доповідей XXVІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2018 

„Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я”, м. Харків, 16-18 

травня 2018 р. – С. 286 

Швець А.Д. 
БФ-77б 

доц. Білоцерківський 

О.Б. 

Ф'ючерси та опціони як 

найбільш ліквідні 

фінансові інструменти 

спекулятивної торгівлі 

на біржі 

Матеріали 4-ї науково-

практичної конференції 

«Управління інноваційним 

розвитком на макро-, мезо- та 

мікрорівнях», м. Одеса, 7-8 

червня 2018 р. – С. 213-215. 

Швець А.Д. 
БФ-77б 

доц. Білоцерківський  
О.Б. 

Застосування 

експертного та 

непараметричного 

оцінювання показників 

якості продукції 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.171-172 

Федорова М.В. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Гапоненко О.Є. 

Фінансування 

інноваційної діяльності 

на промислових 

підприємствах 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.191 

Кудла А.О. проф. Гаврись О.М. 

Фінансування 

інноваційної діяльності 

промислових 

підприємств 

Тези доповідей XXVІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2018 

„Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я”, м. Харків, 16-18 

травня 2018 р. – С. 171 

Кудла А.О. проф. Гаврись О.М. 

Islamic values in 

fundamental concepts of 

contemporary quality 

management models 

including halal industry 

Тези доповідей XXVІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2018 

„Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я”, м. Харків, 16-18 

травня 2018 р. – С. 70 

Шеянова Е.Д. 
БФ-76б 

доц. Гарник Л.П. 

Перспективи розвитку 

ісламського банкінгу в 

Україні, як 

інноваційного 

інструменту залучення 

прямих інвестицій до 

національної економіки 

Матеріали всеукраїнської 

конференції. Національна 

металургійна академія України. – 

Дніпро: 2018. – С. 87-90. 

Хусаін Б. доц. Гарник Л.П. 

Моделі оптимізації 

розміру замовлення та 

вибору постачальника в 

системі логістики 

підприємства 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.178-179 

Бутенко Є.В. 
БФ-75 

доц. Сергієнко О.А. 
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Розвиток креативності в 

підприємництві як 

створення нових 

соціально важливих 

цінностей 

Матеріали ХІІ  Міжнародної 

науково-практичної конференції 

магістрантів та аспірантів НТУ 

«ХПІ», м. Харків, 17-20 квітня 

2018 р. - с.194-195 

Плига А.О. доц. Сергієнко О.А. 

Performance evaluation 

model of enterprise 

logistics activities 

ІІI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Економічне зростання: 

стратегія, напрями і пріоритети», 

Східноукраїнський інститут 

економіки та управління, м. 

Запоріжжя. – C.178-179. 

Бутенко Є.В. 
БФ-75 

доц. Сергієнко О.А. 

Aspects of the transport 

infrastructure development 
Тези доповідей XXVІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2018 

„Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, 

здоров’я”, м. Харків, 16-18 

травня 2018 р. – С. 77 

Братков М.О. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Сергієнко О.А. 

Комплексна 

економетрична модель 

показників інноваційної 

діяльності підприємств 

України 

Матеріали XІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Проблеми соціально-

економічного розвитку 

підприємств», м. Харків 26-28 

листопада 2018 р. – с. 85-87 

Братков М.О. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Сергієнко О.А. 

Управління 

маркетинговою 

діяльністю торгівельного 

підприємства на 

конкурентному ринку 

Матеріали XІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Проблеми соціально-

економічного розвитку 

підприємств», м. Харків, 26-28 

листопада 2018 р. – с. 132-133 

Федорова М.В. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Сергієнко О.А. 

Intellectual capital 

management model of the 

socio-economic system 

Збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, 

обліку та права», м. Полтава, 14 

травня 2018 р. –  С. 19-20. 

Шеянова Е.Д. 
БФ-76б 

доц. Сергієнко О.А 

Аналіз розвитку 

волонтерства в Україні 
Тези доповідей II міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасний рух 

науки», 28-29 червня 2018 р. – 

Дніпро, 2018. – С. 208-211. 

Колочко К.В. 
БФ-76б 

доц. Сергієнко О.А. 

ANOVA-оцінка варіації 

факторів якості товару 
Матеріали Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні 

аспекти розвитку інформаційної 

економіки: зовнішні та внутрішні 

фактори впливу», Київ, 24 

листопада 2018 р. –  С. 45 -47. 

Братков М.О. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Сергієнко О.А. 

Factor model for analysing 

correlation of indicators in 

tourism industry 

Матеріали XІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Проблеми соціально-

економічного розвитку 

підприємств», м. Харків 26-28 

листопада 2018 р. – с. 131-132 

Шеянова Е.Д. 
БФ-76б 

доц. Сергієнко О.А. 

Оцінка та аналіз  впливу 

рівня інноваційності на 

темпи економічного 

Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції «Підприємництво, 

Братков М.О. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Сергієнко О.А. 
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розвитку підприємств торгівля: теоретичні підходи та 

практичні аспекти», ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 

Старобільськ, 27–28 листопада 

2018 року. – С. 29-33. 
Комплексний алгоритм 

формування 

маркетингової політики 

торговельного 

підприємства 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Реформування економіки в 

контексті міжнародного 

співробітництва: механізми та 

стратегії», Львів, 24 листопада 

2018 р. – С. 10-13. 

Федорова М.В. 
БЕМ-73мп (БФ) 

доц. Сергієнко О.А. 

Green tourism problems 

and prospects of 

development in Ukraine 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція  «Інноваційний 

потенціал соціально-економічних 

систем: виклики глобального 

світу», 28 грудня 2018 р., 

Університет НОВА, Лісабон, 

Португалія, Вища школа бізнесу 

та економіки, Лісабон, 

Португалія, 2018. – С. 47-50. 

Шеянова Е.Д. 
БФ-76б 

доц. Сергієнко О.А. 

 

4. Публікації студентів у наукових виданнях: 

1. Гарник Л.П., Шерстюк В.С., Шеянова Е.Д. Інновації у менеджменті якості освітніх послуг 

для українських вишів: запровадження CRM систем // Збірник науково-методичних праць 

ХНУ імені В.Н. Каразіна. - № 10 (2019). – С. 24–30 

2. Гапоненко О.Є., Шеянова Е.Д. Реалізація торгово-технологічних функцій на виробничо-

торговельному підприємстві (на прикладі ПрАТ Вінницька харчосмакова фабрика) // Бізнес-

інформ. - 2019. – №5. – С. 136-141. 

 

 

 

 

Зав. кафедри комерційної, торговельної  

та підприємницької діяльності 

професор          Шапран Є.М. 

 


